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Ik ben in mijn coachpraktijk nog nooit een arts tegenge-

komen die zei: ‘Ach, ik wist niet wat ik wilde studeren dus 

ik ben maar geneeskunde gaan doen.’ Elke arts heeft een 

innerlijke beweegreden om die pittige studie op te pakken 

en dat mooie vak te gaan uitoefenen. In dit hoofdstuk vind 

je drie voorbeelden die dit illustreren.

DRIJFVEREN

HOOFDSTUK 1

Sommige artsen wisten al vanaf de lage-
re school dat ze dokter wilden worden, 
anderen kwamen daar later pas achter. 
En toch, als je je studie hebt volbracht, 
zul je de behoefte herkennen aan herij-
king van je droom. Je wilt je weer her-in-
neren wat het plezier is in dat enorme 

vakgebied. Herijken is belangrijk, want 
je hebt ook minder motiverende ervarin-
gen opgedaan. ‘…Tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren…’ zoals in het gedicht Het 
Huwelijk van Willem Elsschot is beschre-
ven. Tijdens je studie geneeskunde krijg 

Van herijking naar verrijking

Drijfveer: ‘innerlijke aandrift, be-
weegreden’. Samenstelling uit drijven 
in de oude betekenis ‘voortstuwen, 
aandrijven’ en veer. 1 ‘veerkrachtig 
voorwerp’, dus letterlijk ‘(gespannen) 
veer die beweging aan een werktuig 
geeft’. Bron: Etymologisch Woorden-
boek van het Nederlands. 

je namelijk ook te maken met ‘wetten’. 
Wetten van de Nederlandse Geneeskun-
de, allerlei wetten van verschillende  
supervisors, wetten van opleiders en 
opleidingsinstanties. Die wetten zijn er 
vaak niet voor niets, maar soms ont-
nemen ze je het zicht op je dromen en 
kunnen ze je zelfbeeld raken. Je voelt je 
minder gemotiveerd en soms zelfs on-
veilig. Je vrij voelen om nieuwsgierig te 
zijn, vragen te stellen of andere perspec-
tieven in te brengen, kan dan onder druk 
komen te staan. Míjn drijfveer om met 
artsen te werken, is om hen meer ruimte 
te laten nemen in hun eigenheid als dok-
ter én hun eigenheid als mens.

Herken je dit? Dat je een enorme hoe-
veelheid kennis en ervaring aangereikt 
hebt gekregen, maar dat je nauwelijks 
de tijd hebt om dat te verbinden met 
wie en hoe je wilt zijn? Sterker nog, 
vaak weet je niet, of beter gezegd niet 

meer, hoe je wilt zijn als dokter. Dat is 
niet verwonderlijk. De disciplinerende 
aard van de studie geneeskunde maakt 
dat ik jonge basisartsen die ik begeleid 
soms hoor verzuchten: ‘Ik weet niet of 
ik wel dokter wil zijn.’ Dat zijn pittige 
uitspraken als je zo’n belangrijk en groot 
deel van je leven hebt gewijd aan deze 
intensieve en lange studie. In het laatste 
deel van die studie kijk je goed naar je 
supervisor om te bepalen wat wijs is om 
te doen of te laten. Het is ‘verstandig’ 
om daarin mee te bewegen, want je bent 
afhankelijk van het beeld waaraan je 
volgens deze supervisor moet voldoen. 
Dat beeld ontdek je in de loop van de 
tijd. Ik hoor niet vaak dat daar een open 
gesprek over wordt gevoerd aan het 
begin van coschappen of stages. Een 
supervisor die een open gesprek met 
je heeft dat begint met: ‘Hoe wil jij je 
ontwikkelen en leren als dokter en als 
mens? Wat vind ik belangrijk dat jij ont-
wikkelt en leert, en hoe gaan we dat op 
de beste manier afstemmen met elkaar?’ 
is met een lantaarntje te zoeken.
De jonge artsen die ik ontmoet, worden 
zich steeds bewuster van waar hun af-
finiteit en richting binnen het medische 
vak ligt, en ook in welke omgeving ze 
het liefst willen werken. De één zegt het 
fantastisch te vinden uit te vogelen hoe 
ze met de patiënt kunnen onderzoeken 
wat het beste werkt; een ander zegt wel 



‘Tijdens mijn allereerste baan in een verpleeghuis leerde ik mevrouw H. ken-
nen. Mevrouw H. was geliefd bij het zorgteam, bij haar familie én bij mij. Ze 
was het type mens dat, zonder het zelf te weten, de harten van haar omge-
ving stal. Ernstige COPD had haar vierentwintig uur per dag zuurstofafhan-
kelijk gemaakt. Zij droeg deze ziektelast met een inspirerende combinatie 
van kwetsbaarheid en kracht. Het was haar dochter die mij vroeg naar de 
mogelijkheden van het gebruik van flessen met vloeibaar zuurstof in plaats 
van de huidige flessen, die een kortere gebruiksduur hadden. Met vloeibaar 
zuurstof kon mevrouw immers langer genieten van haar uitjes. Uitjes die 
mevrouw H. beschreef als ‘dagen met een gouden randje’. Onervaren als ik 
was met zuurstofflessen wist ik niet precies hoe te reageren. Pillen, daar wist 
ik raad mee. Maar dit? Samen gingen we ervoor. En een tijdje later liet me-
vrouw H. mij met sprankeling in haar ogen de nieuwe flessen zien. Door in-
spanningen en creatief denken van vooral haar familie en het zorgteam was 
het gelukt. Mevrouw H. kon langer en met minder zorgen genieten van haar 
‘dagen met een gouden randje’. De sprankeling in de ogen van mevrouw H. 
op die dag dat ze vertelde over haar nieuwe zuurstofflessen en daarmee toe-
genomen bewegingsruimte heeft ook iets in mij laten sprankelen. Dat was 
de dag dat het zaadje voor mijn liefde voor de ouderengeneeskunde was 
geplant.’

Nanami Pronk, AIOS ouderengeneeskunde

‘Een dag met 

een gouden 

randje’
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dokter te willen zijn, maar wil vooral 
ook iets inhoudelijks binnen het specia-
lisme kunnen betekenen; een volgende 
vindt het gaaf om in de context, of het 
netwerk waarin dokters werken, van 
betekenis te zijn op meer bestuurlijk en 
organisatieniveau.

 
Onbewuste lessen: leren en ontwik-
kelen vraagt nieuwsgierigheid van alle 
betrokkenen. Een vraag stellen in een 
leersituatie als coassistent en dan - op 
een geïrriteerde toon - te horen krijgen 
dat ‘dat tot de basiskennis behoort’ 
(impliciet kun je dan horen: ‘zo’n vraag 
is hier dus niet gepast’ en kun je je af-
geserveerd voelen als mens) maakt dat 
leren een soort ‘op eieren lopen’ wordt. 
Wat dat voor invloed heeft op je ont-
wikkeling als persoon laat zich raden.  

HERIJKING
Je kunt de dokter worden die je wilt zijn! 
Uiteraard vraagt dat herijking: stilstaan 
bij ‘hoe is het nu met mij?’ of ‘hoe geef ik 
mijn eigenheid vorm in m’n arts-zijn?’ 
Reflecteren op hoe je wilt zijn, hoe je 
in het leven en dus ook in je werk wil 
staan. Dokters zijn doeners, hoor ik 
geregeld. Mogelijk herken je je daarin 
én weet je ook dat jouw relatie met de 
patiënt, de zorg en de familie enorm 

bijdraagt aan gezondheid en welbevin-
den. Dus niet alleen wat je doet, maar 
vooral ook hoe je bent is van wezenlijk 
belang; niet in de laatste plaats voor 
jouw eigen gezondheid en welbevinden. 
In het Engels wordt dat mooi uitgedrukt 
als human being voor mens-zijn in plaats 
van - als je niet oppast - human doing. 
Het veeleisende en verantwoordelijke 
vak van arts vraagt om goede zorg en 
aandacht voor jezelf, en dat is helaas 
niet vanzelfsprekend voor artsen. Als ik 
je meeneem in een vergelijking met een 
beroep als piloot, verwacht je toch ook 
dat de piloot vitaal, uitgerust, helder 
en ontspannen is. Helaas is dat niet 
vanzelfsprekend en heeft ook een piloot 
daar iets voor te doen en te laten, wat 
niet bepaald meegenomen wordt in de 
vliegopleiding.
Alles begint dus met stilstaan bij jezelf 
als je wilt weten hoe het met je is. Op-
merken hoe je in je vel zit, jezelf eens op 
een schaal van 1 (in rust) tot 10 (onrust/
gejaagd) plaatsen, opmerken welke 
energieën je bij je hebt van de afgelopen 
dagen of hoe de stoel precies voelt waar 
je op zit. Voor dat opmerken of stilstaan 
heb je je zintuigen nodig. Jouw zintui-
gen nemen al die informatie waar; infor-
matie waarvan je je, totdat ik je ernaar 
vraag, niet of nauwelijks bewust bent. 
Bewustwording begint wat mij betreft 
bij het opmerken van jezelf, je héle zelf. 

story
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Dus ook en vooral: je hele lichaam in 
plaats van alleen je hoofd en het denken 
te gebruiken. Zo kun je gaan opmerken 
waar je van opknapt, wat je voldoening 
geeft en waarvan je ogen gaan glinste-
ren. Datzelfde lichaam geeft ook aan 
wanneer je op je tenen loopt en je wordt 
getriggerd om je tanden op elkaar te 
zetten en doorrr te gaan.  
Bewustwording begint bij het opmerken 
vanuit welke energie je handelt, simpel 
gezegd vanuit een energie die je het ge-
voel geeft volop te leven, die ‘zin-geeft’ 
of een energie die je iets kost en die gaat 
over overleven. 
Dat opmerken is niet altijd makkelijk. 
Onze overlevingsmechanismen, oude 
onbewuste overtuigingen, gaan na-
melijk ‘aan’ vóór je met je ogen hebt 
geknipperd. Ze worden getriggerd door 
oude lessen die je geleerd zijn, dan wel 
die je jezelf hebt aageleerd, in je eerste 
acht levensjaren. Ik schrijf daar meer 
over in het hoofdstuk Oordeelloos Luis-
teren elders in dit boek. Belangrijk voor 
nu is te beseffen dat ze onbewust en re-
actief zijn en daarmee je gedrag sturen, 
zodat je overleeft en niet de kans loopt 
buiten de groep te vallen. Ja, dat waren 
hele oude, evolutionaire en heel terechte 
beweegredenen! Ooit. Alleen nú dienen 
ze jou meestal niet meer en daarmee 
dienen ze niemand meer. Ze drijven je 
dus wel, maar meer als een slavendrijver 

dan als een innerlijke drijfveer waaraan 
je kracht, energie en zin ontleent. Deze 
gedragstendens (zie Figuur 1.) noem ik 
kwetsbare kracht of kramp. Het is een 
geautomatiseerde reactie op een situatie  
en/of probleem dat weg moet, ofwel zo 
snel mogelijk moet worden opgelost. 
Mensen doen dat op verschillende manie-
ren. Bijvoorbeeld door zich aan te passen 
om aardig gevonden te worden, afstande-
lijk en betweterig te worden of juist door 
star te worden en zich te laten gelden.

Wat je reactieve neiging ook is, je kunt 
deze goed op het spoor komen door op 
te merken hoe je lichaam verkrampt of 
verstrakt. Vaak is dat makkelijker dan op 
te sporen welke onbewuste overtuiging 
nu precies je gedrag bepaalt. 
Mijn ‘coachees’ kunnen vaak heel goed 
en uitgebreid vertellen wat hun last is 
en waar zij vanaf willen. Het is voor hen 
moeilijker om aan te geven wat ener-
gie-gevende drijfveren zijn en wat ze 
wél willen. Ook als ik er vooraf aan het 
gesprek naar vraag, besteden ze er vaak 
minder aandacht aan, terwijl in ons 
gesprek het vaak zo zichtbaar en evident 
wordt waar mijn coachees blij van wor-
den en waar ze echt ‘van zijn’.
Herijking vraagt dus om stil te staan 
bij: wat is mijn wens voor mijn eigen 
persoonlijke ontwikkeling? Wat geeft 
mij zin, waar ben ik van, wat is mijn 

natuurlijke kracht? Wat is mijn nei-
ging of kramp; kwetsbare kracht als 
ik onder druk sta? Dit zijn drie eerste 
drijfveer-vragen die ik stel voor we het 
verdiepende gesprek in gaan.

VERRIJKING
Bewust worden van je kwetsbare kracht 
of kramp geeft al veel ruimte, maar dat 
is nog niets vergeleken bij de energie 
die vrijkomt als je herkent ‘waar je 
van bent’, wat je natuurlijke krachten 
of drijfveren zijn en wat je onbewust 
lonkende perspectief ofwel je verlangen 
is. Je natuurlijke drijfveren gaan over je 
autonoom én in verbinding voelen, au-
thentiek zijn en daarmee van betekenis 
kunnen zijn. Het gebruiken en inzet-
ten van jouw talenten en kwaliteiten, 
waardoor het beter of mooier wordt. 
Ik gebruik daar een simpele metafoor 
voor. Als je een hond zou zijn, gedraag 
je dan als een hond, blaf als een hond, 
ren als een hond, ruik als een hond, dat 
is de functie en het potentieel van een 
hond. Een hond hoeft dan niet ook nog 
eens te kunnen miauwen, te spinnen 
of op de kast kunnen springen. Laat 
dat alsjeblieft over aan een poes, die is 
daar fantastisch in. Wat een rijkdom en 
vrijheid is er dan mogelijk! Ofwel, doe of 
ontwikkel waar jij goed in bent, shining 
eyes van krijgt en laat andere zaken aan 
anderen over die daar weer blij van wor-

Figuur 1. Reactieve gedragstendens ofwel 

kramp. (Bron: Mastering Leadership van 

Robert J Anderson & William Adams. Uit-

geverij Wiley.)
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den. Vanuit je eigen natuurlijke drijfve-
ren werken geeft zoveel voldoening en 
resultaat én geeft richting aan waar jij je 
op wilt richten. In Figuur 2. staat dat zo: 

Als je zicht hebt op jouw waarden en 
drijfveren en weet ‘hoe jij wilt zijn’ (je 
lonkend perspectief) dan helpt je dat 
bij de keuzes die je dagelijks maakt en 
in je praktijk als dokter. Jij stuurt dan 
uitkomstgericht je gedrag, vanuit de in-
tentie hoe jij wilt zijn. Je merkt dan ook 
sneller op wanneer je oude overtuiging 
het ongemerkt overneemt én als het 
ware voor je natuurlijke kracht schuift.

DRIJFVERENMETING
Van herijking naar verrijking, van onbe-
wuste overtuigingen naar het bewust 
inzetten van natuurlijke drijfveren. Als 
coach en psycholoog ken ik talloze tests 
die persoonlijkheid definiëren vanuit 
een cognitieve insteek van het zelf-
beeld. In mijn praktijk werk ik met een 
drijfverenmeting die inzoomt op meer 
onbewuste affiniteiten en aversies. Deze 
Odin Development Compass (ODC) 
drijfverenmeting geeft steeds weer een 
diep-resonerend resultaat.
‘Ik begin m’n eigen bedoeling in zicht 
te krijgen, mijn drijfverenkompas helpt 
me mijn eigen koers weer te vinden.’ ‘Ik 
wist het onbewust wel, maar nu ordent 
het zoveel meer en heb ik beter in de 
gaten hoe ik beter vanuit m’n natuurlijke 

‘Een patiënte van midden zestig wordt door het medisch mobiel team bin-
nengebracht op de SEH. ‘Patiënte is als voetganger aangereden door een 
vrachtwagen bij het oversteken van de weg.’ Het was mijn allereerste trau-
maopvang. Als net afgestudeerd arts werkzaam op de afdeling chirurgie 

stond ik dubbelgevouwen van de stress 
in een hoekje van de kamer te hopen dat 
ik onzichtbaar was. ‘Er is sprake van een 
traumatische bovenbeenamputatie, met 
hypovolemische shock. Er moet direct 
gestart worden met massale bloedtrans-
fusie volgens protocol.’ Alle blikken gin-
gen mijn kant op. ‘Regel jij dit?!’ ‘Euh… 
Een massale wat???’ Dit was één van de 
vele momenten waarop ik dacht: wat 
heb ik eigenlijk geleerd tijdens die zes 
jaar durende studie geneeskunde? Hier 
was ik in ieder geval niet op voorbereid. 

Deze ervaring heeft mij aangezet tot het schrijven van mijn boek Een  
Praktische Handleiding Voor En Door De Basisarts. Een compacte bundel  
met praktische en basale informatie om andere beginnende artsen beter 
voor te bereiden op het werk als arts en hen zo te behoeden voor uitglijders. 
Informatie die je op weg helpt en zelfvertrouwen geeft in de beginfase van 
je carrière. Informatie die ik als net afgestudeerde arts miste.’ 

Leestip:
Een Praktische Handleiding 
Voor En Door De Basisarts. 
Sacha van Miltenburg (2021).

Sacha van Miltenburg, ANIOS urologie

‘Wat had ik 

eigenlijk 

geleerd 

tijdens die zes 

jaar durende 

studie?’

Een praktische leidraad voor en door
De basisarts

Dit boek is een leidraad voor basisartsen die starten als arts- 
assistent. Het geeft concrete en praktische informatie over hoe 
te handelen in verschillende klinische situaties. Ook onder-
werpen die wellicht wat onderbelicht zijn gebleven tijdens de 
opleiding worden besproken. Het helpt basisartsen op weg als 
ze voor het eerst (eind)verantwoordelijk zijn voor de zorg van 
patiënten.

De basisarts begint met acute situaties en aandoeningen, en 
werkt vervolgens toe naar de minder acute situaties. In een 
heldere structuur op basis van anamnese, symptomen en aan-
vullend onderzoek, werkt het telkens toe naar een behandel-
voorstel. Daarbij worden vragen beantwoord als: wat doe je als 
een patiënt op de verpleegafdeling verminderd aanspreekbaar 
wordt aangetroffen? Of als een patiënt een spoedingreep moet 
ondergaan maar antistolling gebruikt? Wat als je wordt gebeld, 
omdat een patiënt een hyperglykemie heeft? Ook komen 
onderwerpen als pijnstilling, schouwen en wilsonbekwaamheid 
aan bod.

Sacha van Miltenburg, Geerte Beesems en Marjolein Kole misten 
in de beginfase van hun carrière een symptoomspecifiek over-
zicht van ziektebeelden en andere noodzakelijke kennis. Met dit 
boek presenteren ze een bundeling van inmiddels opgedane 
kennis die nodig is voor het werken in de praktijk. Met recht een 
leidraad voor en door basisartsen. 

Sacha van Miltenburg
Geerte Beesems

Marjolein Kole

Van M
iltenburg e.a. 

D
e b

asisarts

Een praktische leidraad voor en door

De basisarts

www.bsl.nl   
ISBN 978 90 368 2488 0
NUR 871 9 789036 824880

Figuur 2. Uitkomstgerichtheid. (Bron: 

Mastering Leadership van Robert J Ander- 

son & William Adams. Uitgeverij Wiley.)

story
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kracht kan werken in plaats van tegen 
beter weten in maar doorrr te gaan.’ 
‘Wat een opluchting dat ik aan anderen 
kan overlaten waar ik zelf echt niet van 
ben, in plaats van daar zoveel energie 
aan te verliezen.’ Of ‘Eindelijk mag het 
over mij gaan, en wat een inzicht krijg ik 
in m’n overtuigingen én drijfveren, het 
geeft me echt ruimte en ook richting.’ 
Het zijn opmerkingen die ik elke keer 

hoor als ik werk met de ODC-drijfve-
renmeting. Dat daarbij geregeld tranen 
loskomen zegt veel over hoe de essentie 
van mensen wordt geraakt, en dat daar 
eindelijk weer aandacht voor kan zijn. 
Het onbewuste weten van hoe je in het 
leven opereert - en jezelf vaak klein 
houdt - wordt bewust, zodat je kunt 
gaan opmerken dat je ‘aan’ gaat. Pas 
door die bewuste opmerkzaamheid heb 

Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand 
van nature goed kan en waar iemand 
energie van krijgt.

Ontwikkelbaar talent
Het ontwikkelbare talent is datgene 
wat iemand van nature goed kan, maar 
niet of beperkt benut. Oranje kan ge-
makkelijk ontwikkeld worden in groen. 
Dit geeft extra energie.

Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand 
van nature minder goed kan, maar 
toch heeft aangeleerd. Het kost veel 
energie, en is minder effectief.

Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand 
van nature minder goed kan én ook 
niet doet.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

ODC maakt de essentie in vier kleuren duidelijk:

Figuur 3. De Werking van drijfveren: je natuurlijke kracht of blijf je doen wat je altijd al 

deed (kwetsbare kracht) vanuit oude overtuigingen. (Bron: Odin Development Compass. 

ODC is een meetinstrument om iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen. 

https://www.odincompany.com/.)

‘Het hebben van een doel is voor mij een grote stimulans 
om niet op te geven. Doelen formuleren is niet altijd ge-
makkelijk of vanzelfsprekend als je aan het begin van je 
leven staat. Je hebt veel keuzes, je ontvangt wisselende 
informatie uit je omgeving en de onzekerheid of je het 
juiste kiest blijft altijd bestaan. Gelukkig hebben mijn fa-
milie en vrienden altijd achter mij gestaan, ook als mijn 
keuzes niet direct passend leken. In mijn jonge jaren 
werd ik dagelijks geconfronteerd met de intensieve zorg 
voor mijn oma. Dit maakte dat ik mijn geplande carrière 
als docent wilde verruilen voor een loopbaan in de ge-
zondheidszorg. Door hard werken mocht ik door naar het 
VWO en zo ontstond de kans om arts te worden. Na twee 
jaar niet geplaatst te zijn, twijfelde ik er geen moment 
aan om het een derde keer te proberen. De derde keer 
werd ik wel geplaatst en kon ik eindelijk aan de uitdagende en langdurige 
studie geneeskunde beginnen. De tussentijd heb ik zinvol benut door eerst 
verpleegkunde en aansluitend gezondheidswetenschappen te studeren. 
Hiermee kreeg ik alvast inzicht in de werkzaamheden van mijn toekomstige 

teamleden. Na mijn afstu-
deren bleef mijn drijfveer 
onveranderd sterk aan-
wezig. De keuze voor ou-
derengeneeskunde is een 
keuze vanuit mijn hart. Ik 
hoop dan ook specialist 
ouderengeneeskunde te 
worden.

‘Na mijn afstuderen 

bleef mijn drijfveer 

onveranderd sterk 

aanwezig’

story

Steffi Brokx, ANIOS ouderengeneeskunde
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je de keuze vanuit je natuurlijke drijfve-
ren te handelen. Ofwel, je kunt jouw po-
tentieel gaan vormgeven en inzetten. Je 
verliest je niet meer in het alleen doen, 
in de kramp schieten en uit verbinding 
gaan. Dus open je oren, ogen en hart 
voor jezelf dan kom je veel te weten - of 
liever - dan her-inner je meer wat je be-
doeling is. Vanuit je kracht weten wat bij 
je past en hoe je wilt zijn is de basis van 
hoe authentiek en eigen je verbinding 
kunt maken met die ander, en zo van 
betekenis kunt zijn. 

In bovenstaand plaatje is goed te zien 
dat verbinding kunnen maken met de 
grote diversiteit aan mensen meer van 
je vraagt dan alleen medische kennis en 
het beheersen van vakjargon.

Merk op wat er met je gebeurt als ik het 
woord ‘mensen’ in de vorige zin vervang 
door ‘collega’s’ - en dat geldt dan voor 
minstens acht categorieën in Figuur 5. 
Ik hoop dat je je bewust wordt hoeveel 

Figuur 4. Waarnemen bij jezelf en de an-

der: oprechte nieuwsgierigheid.

Figuur 5. De unieke positie als dokter. (Bron: Perducam© 2021.)

aandacht het vraagt om effectief te com-
municeren vanuit je eigenheid. Zodat je 
wordt gehoord én draagvlak krijgt voor 
wat jij belangrijk vindt. Dat kan alleen 
maar als je regelmatig herijkt hoe je wilt 
zijn, contact maakt met je natuurlijke 
drijfveren en opmerkt wanneer je in de 
kramp schiet van oude overtuigingen en 
gedragspatronen. 
Dat bewustzijn wordt prachtig weer-
spiegeld in één van de beste (persoon-
lijke) leiderschapsmodellen die ik ken, 
ontwikkeld door artsenfederatie KNMG 
en Universiteit Twente. Ik zou bij elk 
van de twaalf competenties een arti-
kel kunnen schrijven, maar laat ik me 

beperken tot ‘Leiden vanuit visie’ (1) en 
‘Voorbeeldgedrag’ (3).
Als je zicht hebt hoe je in je kracht staat, 
hoe je wilt zijn (jouw visie op jezelf en je 
drijfveren) én oprecht nieuwsgierig bent 
naar die ander als belangrijke waarde, 
bejegen dan de ander zoals je zelf ook 
bejegend wilt worden (bijvoorbeeld 
door nieuwsgierig te zijn, ordening aan 
te brengen of te onderzoeken wat de 
ander beweegt en in beweging brengt en 
dat te bekrachtigen) dan kun je een be-
langrijk iemand worden voor mensen in 
je omgeving en zelf beter richting geven 
aan je dagelijks te leven leven. Wat een 
verrijking!

Figuur 6. Leiderschapsmodel KNMG en Universiteit Twente.
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‘Wat voor dokter wil jij later worden? Deze hamvraag wordt veel gesteld door 
familie, vrienden, opleiders en collega’s. Maar de vraag die we zelden krij-
gen is: ‘Waarom wil(de) je dokter worden?’ De drijfveren daarachter vullen 
we, soms ten onrechte, voor anderen in. Voor iedere dokter is dokter-worden 
toch een (kinder)droom die uitkomt? Een passie, een droom, een wens, een 
roeping die we gaandeweg met rationele argumenten leren onderbouwen. 

Met mijn pony Passie moest ik als kind helaas regelmatig naar de dierenarts. 
En, nomen est omen, daar is mijn passie voor geneeskunde geboren. Net 
zoals bij latere, hechte vriendschappen en relaties was ik er vanaf het eer-

ste moment van overtuigd 
dat dit vak bij mij paste. De 
rationale ofwel grondreden 
hierachter ontbrak echter 
volledig, dus vond ik het 
lange tijd lastig om te onder-
bouwen waarom ik precies 
dokter wilde worden. Maar 
die rationale is juist zo essen-
tieel. Zoals we weten is niet 

elke (vriendschappelijke) relatie langdurig en gaat deze gepaard met ups-
and-downs. Schuilt hierin ook het gevaar dat tijdens de minder succesvolle 
tijden van onze carrière de passie voor het vak dreigt te vervagen? Kunnen 
we dit ondervangen door in essentie te weten wat ons tot dit vak drijft? 

Mijn tijd als geneeskundestudent heb ik ervaren als prachtige jaren. Naast 
alle klinische kennis en aandacht voor mijn functioneren als aankomend arts 
was er een ruim aanbod aan uiteenlopende verenigingen en extra-curricu-
laire activiteiten. Hierdoor deed ik onderzoek en ging ik op uitwisseling naar 
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het buitenland. Ook ging ik schrijven voor zowel een lokale krant als voor het 
tijdschrift Status Co, een tijdschrift voor en door Nijmeegse coassistenten. 
Bij al deze zaken had ik wederom direct de overtuiging dat deze mij per-
fect lagen. In toevoeging daarop kon ik bij het schrijven op zoek gaan naar 
een rationale. Zo ging ik in gesprek met uiteenlopende mensen. Ik vond het 
fantastisch om mensen te portretteren. Waarom maken zij de keuzes die zij 
maken? Wat maakt wat zij doen zo mooi voor hen? Wat drijft hen? Wie is de 
persoon achter die loopbaan? Wat is het verhaal achter die prestatie? Wie is 
de persoon achter de ziekte? 

Door te luisteren naar drijfveren, ervaringen en daarmee samengaande ge-
voelens van anderen ga ik ook bij mezelf na wat ikzelf belangrijk vind en hoe 
ik naar de dingen kijk. Soms is een vraag aan een ander verhelderend voor 
jezelf. In zijn algemeenheid: door te schrijven word je gedwongen te concre-
tiseren. En door je drijfveren te kennen, te benoemen en te concretiseren, 
kun je je passies blijven volgen.’

Website:
www.statusconijmegen.com

‘Voor iedere dokter 

is dokter-worden 

toch een droom die 

uitkomt?’

story



‘Hoe het zover is gekomen dat ik bovenstaand artikel heb 
kunnen schrijven? Een van die beslissende momenten 
in mijn leven is een baantje in een bejaardenhuis voor 
mensen met een Nederlands-Indische achtergrond, toen 
ik net van de middelbare school kwam. De bewoners wa-
ren blij met mijn aandacht voor hun levensverhaal. De 
bejaardenverzorgsters zag ik veel te hard werken en din-

gen doen die bewoners prima zelf konden. Zo misten beide groepen de mo-
gelijke ontmoeting en kleine avontuurtjes. Dit inzicht maakte dat ik ervoor 
koos om sociale psychologie te gaan studeren aan de VU. Daar bleek een 
geweldige vrouw - ik noem haar mijn opleidingsmoeder - ons met hart en 
ziel op te leiden in Interventiekunde in groepen. And the rest is history. Ik ben 
trainer, coach en opleider, sociaal- en arbeids- en organisatiepsycholoog 
en directeur bij Perducam geworden. Ik houd enorm van zinnige kennis en 
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ondertitelingen bij gedrag, maar hier moet 
altijd een goed uit te leggen en invoelbaar 
model of een doorwrochte theorie aan ten 
grondslag liggen. Als ik niet met dit gewel-
dige vak bezig ben, dan houd ik ervan met 
mijn lief, kinderen en teckel te zijn én ook 
van even ‘helemaal niets’: kamperen, lezen in 
de hangmat en buiten zijn.’ 

Website:
https://perducam.nl/

Leestips: 
Leef Als Een Beest! - Stress, Overgewicht, 
Burn-Out En Andere Modernetijdziektes 
Te Lijf. Wilma de Rek en Witte Hoogendijk 
(2018).
Wie Kies Je Om Te Zijn - Gesprekken En Gedachten Over Een Nieuwe Tijd. 
Roek Lips (2021).
De Jongen, Het Paard, De Vos En De Mol. Charlie Mackesy (2020). 
De Polyvagaal Theorie In Therapie - Het Ritme Van Regulatie. Deb Dana 
(2019).

Kijktip:
https://www.nieuweleiders.nl/in-gesprek-met/paul-de-blot/dankbaarheid/.

Luistertips: 
Wende Radio op Spotify.
Arvo Pärt - Spiegel Im Spiegel op Spotify.
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‘Het veeleisende en het 

verantwoordelijke vak van arts 

vraagt goede zorg en aandacht 

voor jezelf, maar dat is helaas 

niet vanzelfsprekend voor de 

meeste artsen’


